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 לשכת רואי חשבון בישראל

 

 )*( 1לתקן סקירה  2מס'  הבהרה

 בדבר 

רואה חשבון מבקר על  סקירה של נוסח דוח
של רשויות  מידע כספי לתקופות ביניים

 מקומיות
 
 

 תוכן עניינים
 

 
 
 סעיפים 
  
  

 1 מבוא
  

 2 הבהרה
  

 3-4 הבהרה זוכניסה לתוקף של 
  

  נספח

                                                           
הבהרה זו אושרה על ידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת בהתאם  ()*

ועל ידי המועצה המקצועית בהתאם להחלטתה מיום  9.8.2016להחלטתה מיום 
שר על ידי הוועד המרכזי בהתאם להחלטתו מיום ופרסומה או 12.9.2016
3.11.2016. 
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 מבוא
 
 סקירה של ה הלשכה את הנוסח האחיד של דוחפרסמ 1995בשנת  .1

של רשות  מידע כספי לתקופות בינייםרואה חשבון מבקר על 
אשר  1פורסם תקן סקירה  ,מקומית. מאז פורסם הנוסח האמור

 .ביצע שינויים משמעותיים לנוסח דוח הסקירה
 

סקירה מטרת הבהרה זו הינה לקבוע את הנוסח האחיד של דוח 
של רשות  מידע כספי לתקופות בינייםר על רואה חשבון מבקשל 

  מקומית.

 
 

 הבהרה
 
מידע רואה חשבון מבקר על סקירה של  הנוסח האחיד של דוח .2

של רשות מקומית יהיה הנוסח שבנספח  כספי לתקופות ביניים
 להבהרה זו.

 
 

 כניסה לתוקף של הבהרה זו
 
סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הבהרה זו תחול על  .3

או לאחר  2017ביוני  30הוא  והאחרון הכלול ב המאזן שתאריך
 .מכן

 
רואה  סקירה של נוסח דוח בטלעם כניסתה לתוקף של הבהרה זו,  .4

של רשויות  לתקופות ביניים חשבון מבקר על דוחות כספיים
אושר על ידי הוועד המרכזי בהתאם להחלטתו  ומקומיות, שפרסומ

 .3.7.1995מיום 
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 נספח
 

מידע רואה חשבון מבקר על סקירה של דוח  הנוסח האחיד של
 של רשות מקומית כספי לתקופות ביניים

 
דוח סקירה של רואה החשבון המבקר למנהל/ת אגף בכיר 

לביקורת ברשויות המקומיות והממונה על החשבונות במשרד 
 הפנים על הדוחות הכספיים של ]שם הרשות המקומית[

 
 מבוא

 
[ הכולל את שם הרשות המקומית] סקרנו את המידע הכספי המצורף של

ואת הדוחות התמציתיים על  XX20ביוני  30התמציתי ליום  המאזן
 של התקציב הבלתי הרגילותקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל 

הרשות  באותו תאריך. ראש הלתקופה של שישה חודשים שהסתיימ
להכנה ולהצגה של מידע  וגזבר הרשות המקומית אחראים המקומית

כספי לתקופת ביניים זו על בסיס שיטת המזומנים המתוקנת בהתאם 
להנחיות הממונה על החשבונות במשרד הפנים בדבר עריכת דוחות 
כספיים ברשויות מקומיות ותקנות הרשויות המקומיות )הנהלת 

ההנחיות האמורות  )להלן ביחד "ההנחיות"(. 1988-חשבונות(, תשמ"ח
סגרת דיווח כספי לרשויות מקומיות השונה מכללי חשבונאות מהוות מ

אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו  מקובלים.
 בהתבסס על סקירתנו.

 
 היקף הסקירה

 
של לשכת רואי חשבון  1בהתאם לתקן סקירה  ערכנו את סקירתנו

ידי רואה  בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על
החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

האחראים לעניינים בעלי תפקידים מורכבת מבירורים, בעיקר עם 
הלי סקירה אנליטיים ואחרים. והכספיים והחשבונאיים, ומיישום נ

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת 
רת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו בהתאם לתקני ביקו

ודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות ולהשיג בטחון שני
 מזוהים בביקורת. בהתאם לכך אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 מסקנה

 
על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור  בהתבסס

, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם ךאינו ערושהמידע הכספי הנ"ל 
 להנחיות. 

 

 ]חתימת רואה החשבון המבקר[          ]שם העיר או המקום[, ]תאריך[


